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88498441سرويس  شهرستان

چرا كسي صداي زنگ خطر هفتم را
نمي شنود

»كرونا، هست يا نيست، مس�ئله اين است!« در سويه جديدي كه 
احتمال وقوع پيك هفتم را به ش�دت باال برده است، نه مسئوالن 
واكنش�ي به افزايش آمار مبتاليان و فوتي ه�ا مي دهند و نه مردم 
براي پروتكل هاي بهداشتي ارزشي قائل هستند. گويي رقم باالي 
جانباختگان در پيك ه�اي قبلي ترس همه را ريخت�ه و با نزديك 
ش�دن به آمار مبتاليان به 10 هزار نفر و ف�وت روزانه 100 نفر هنوز 
كس�ي صداي زنگ قرمز خطر را نمي ش�نود و راه زيادي تا جدي 

گرفتن شرايط حاكم داريم. 

همين چند هفته پيش بود ك��ه ايران رنگ آبي به خ��ود گرفته بود و 
سفيدي آن از هر نقطه اي به چش��م مي خورد. همين چند هفته پيش 
بود كه با ديدن رقم صفر در مقابل آم��ار فوتي هاي روزانه انگار زندگي 
داشت به حالت اول باز مي گشت. همين چند هفته پيش بود كه همه 
چيز را كنار گذاشتيم و ديگر نخواستيم باور كنيم با بي توجهي ها، باز هم 

رنگ هاي قرمز و سياه چشم مان را خواهد آزرد. 
براساس آخرين گزارش ها هم اكنون 120 شهرستان در وضعيت قرمز و 
112 شهرستان هم به رنگ نارجي در آمده اند. حاال 155 شهرستان زرد 
هستند و فقط 55 نقطه به رنگ آبي  است و نگراني ها در حال افزايش. 

اما فقط نگران بودن كافي نيست زيرا حاال رس��ماً اعالم شده در اواخر 
مرداد بايد منتظر پيك هفتم كرونا باشيم و اين يعني مرگ و ميرهايي 

كه روزانه صدها خانواده را سياه پوش خواهند كرد. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اردبيل رسماً از احتمال بروز پيك اصلي و 
خطرناك كرونا در اواخر مردادماه خبر داده و گفته نياز است بخش ها و 

نيروهاي مورد نياز در مراكز درماني به حالت آماده باش درآيند. 
 علي محمديان اردي با تأكيد بر اينكه رؤساي بيمارستان ها و مديران 
شبكه هاي بهداشت و درمان نيز بايد جهت مديريت در مراكز درماني 
حضور داشته و بر روند پذيرش بيماران و خودداري از هرگونه ازدحام 
احتمالي نظ��ارت نمايند، گفته: »ب��ا ادامه اين رون��د و بي توجهي به 

پروتكل ها روزهاي سختي در پيش است.«
 اصفهان در وضعيت حاد

شناسايي۳51 بيمار مبتال به كرونا در آذربايجان غربي و جانباختن يك 
بيمار نشان داد كه اين استان حالت ش��كننده اي دارد و بدحال شدن 

تعدادي از بيماران حتماً آمار فوتي ها را در روزهاي آينده باال مي برد. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي با تأييد ابتالي ۳51 نفر 
در اين استان به سويه جديد كرونا حال 1۴ نفر را بد اعالم كرد كه مجبور 
شدند در مراكز درماني بستري شوند.  محمدامين ولي زاده گفت: »با 
بستري شدن اين تعداد بيمار، كل بستري شدگان سندرم حاد تنفسي 
در آذربايجان غربي به 1۳1 نفر رس��يد از اين تعداد بيش��ترين تعداد 
بستري ها با ۷۳ نفر در اروميه، ثبت شده است.  ضمن اينكه ۷0 نفر از 
بستري ش��دگان در بخش هاي مراقبت هاي ويژه هستند و 1۹ نفر نيز 
فقط با استفاده از ونتيالتور تنفس مي كنند.  با جان باختن يك بيمار 
در مهاباد، مجموع فوتي هاي ناشي از كرونا در اين استان به ۷5۹۹ نفر 
رسيد.  اما انگار وضعيت اصفهان حادتر است زيرا با شناسايي ۸۶0 بيمار 
جديد در عرض 2۴ ساعت تعداد فوتي ها هم به ۷ نفر در شبانه روز رسيد.  
براساس اعالم دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان يك هزارو ۷۴۳ بيمار 
مشكوك به كرونا به مراكز درماني تحت پوشش اين دانشگاه مراجعه 
كرده اند كه از اين تعداد ۸۶0 بيمار مبتال شناسايي شده و 11۹ نفر نيز 

در مراكز درماني بستري شده اند. 
حاال تعداد بستري ها به 5۹0 بيمار رسيده ۶۸ نفر در بخش مراقبت هاي 
ويژه تحت درمان قرار گرفته اند.  اما جان باختن هفت بيمار كه تمامي 
آنها مبتالي قطعي به كرونا بودند، زنگ خطري براي اين استان است. 

 افزايش هشدار گونه مرگ و ميرها
مشهدي ها كه تا قبل از كرونا تابستان هاي شلوغي را تجربه مي كردند 
بعد از دو س��ال ج��والن اين وي��روس و با آبي ش��دن وضعي��ت اكثر 
شهرس��تان هايش باز هم ميزبان جمعيت زيادي هس��تند. اما همين 
امر آمار بيماران بستري مبتال به كرونا را در اين شهر به شدت باال برده 
است.  دبير قرارگاه عملياتي مديريت كرونا دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
با بيان اينكه تعداد بيماران بستري مبتال يا مشكوك به كرونا در مراكز 
درماني زير پوش��ش اين دانش��گاه افزايش ۳۸ درصدي داشته، گفته: 
»تعداد بيماران هم به شدت افزايشي است. به طوري كه بيش از ۴۶0 
بيمار مبتال و در مراكز درماني بستري هستند كه از اين تعداد 11۳ نفر 

در بخش هاي مراقبت ويژه قرار دارند.«
ايوب توكليان ادامه داد: »رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي، حفظ 
فاصله اجتماعي، استفاده از ماسك و انجام واكسيناسيون از مهم ترين 

راهكارهاي كنترل موج هفتم كرونا محسوب مي شود.«
وي با بيان اينكه 2 هزارو 500 تخت براي مقابله با موج احتمالي جديد 
كرونا در س��طح اين دانش��گاه نش��ان دار و براي درمان بيماران مبتال 
پيش بيني ش��ده اند، افزود: »طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در 
اين دانشگاه مشكلي براي درمان بيماران مبتال به كرونا و غيركرونايي 
نداريم. همچنين در كيلنيك هاي تنفس��ي به خصوص در بخش هاي 
اورژانس و مراقبت هاي ويژه در حال توانمندسازي مجدد نيروهاي كادر 

درمان بر اساس آخرين پروتكل هاي علمي هستيم.«
در خراسان شمالي هم رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان از بستري 
شدن ۳۷ بيمار كرونايي جديد خبر داده و رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
سمنان نيز با بيان اينكه ابتال به كرونا در شهرستان هاي تابعه دانشگاه 
۳5 درصد افزايش يافته است، گفت: »سه نفر در يك هفته اخير فوت 

كردند كه يك نفر هيچ واكسني نزده بود.«
كامران قدس ضمن بيان اينكه طبق آماره��ا وارد هفته پنجم از پيك 
هفتم بيماري كرونا در س��منان هس��تيم ، افزود: »متأس��فانه تعداد 
بيماراني كه مراجعه به بيمارس��تان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشكي سمنان داش��تند، بيشتر شده و همچنين س��ه فاكتور شاهد 
درمان سرپايي، بستري و بستري در  اي سي يو نيز به صورت چشمگير 

افزايش يافته است.«
وي با بيان اينكه زنگ خطر و هشدار جدي براي شيوع گسترده بيماري 
كرونا در اس��تان به صدا درآمده اس��ت، گفت: »س��منان و دامغان در 
وضعيت قرمز كرونايي هس��تند و آرادان در وضعيت آبي و ديگر نقاط 
تحت پوشش دانشگاه در وضعيت نارنجي قرار دارند و اين نشان از جدي 

بودن شرايط دارد.«
اين مسئول افزود: »در مجموعه شهرهاي دانشگاه علوم پزشكي و حتي 
بين برخي ادارات كساني هستند كه واكسن كرونا را دريافت نكرده اند 
كه قطعاً در اين پيك در خطر هس��تند. عادي انگاري سبب بروز پيك 
هفتم كرونا شد در صورتي كه اگر همان روند واكسيناسيون ادامه پيدا 
مي كرد و حساسيت مردم كاهش نمي يافت، شاهد افزايش بستري ها و 
مراجعان به بيمارستان ها نبوديم. واكسيناسيون به خصوص دز سوم و 

چهارم داراي اهميت بسياري است.«

سفيدك
 در سيب زميني اردبيل

آفات و بيماري ها دست از سر باغات و مزارع استان ها بر نمي دارند. 
هنوز جنگ بلوط ها ب�ا پروانه جوانه خوار تمام نش�ده بود كه كرم 
سيب حمله خود را به باغات سيب ش�مال غرب شروع كرد و حاال 
خبر مي رسد كه هجوم بيماري سفيدك مزارع سيب زميني اردبيل 
را تهديد مي كند. اين اتفاق وقتي اهميت پيدا مي كند كه بدانيم اين 
استان با توليد يك پنجم سيب زميني كشور، مهم ترين قطب توليد 

اين محصول در ايران به حساب مي آيد. 

بيماري سفيدك داخلي سيب زميني يكي از قديمي ترين و شديدترين 
بيماري هاي اين محصول است كه ابتدا در اروپا و امريكا و سپس در ديگر 

نقاط جهان شيوع يافت. 
در ايران اين بيماري عالوه بر سيب زميني روي گوجه فرنگي و بادمجان 
نيز اثر مخرب دارد. مناطق انتش��ار اين بيماري س��واحل درياي خزر، 

دزفول، همدان و شهرستان هاي اردبيل است. 
بر همين اس��اس دوباره صداي پ��اي اين بيم��اري از اردبيل به گوش 
مي رس��د و مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كش��اورزي استان اعالم 
كرده شيوع بيماري سفيدك دروغين مزارع س��يب زميني اردبيل را 

تهديد مي كند. 
يحيي آذرم��ي كه براي بازديد به مزارع س��يب زميني دش��ت اردبيل 
رفته بود با اعالم اينكه س��فيدك هاي دروغي به صورت نقاط كوچك 
زرد رنگ روي برگ هاي گياهان و به ش��كل ماده س��فيد رنگ پودري 
در پشت برگ ها ظاهر مي ش��وند، تأكيد كرد: »هنگامي كه بافت برگ 
در زير نقطه هاي زرد رنگ از بين مي رود يك ماده سفيد رنگ مايل به 
خاكستري توليد مي ش��ود و در واقع س��فيدك دروغي مي تواند تمام 
شاخه ها و حتي ش��اخه اي كه در حال رشد اس��ت را آلوده كند كه در 

نهايت منجر به مرگ گياه مي شود.«
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي اس��تان اردبيل با اشاره به 
اينكه افت دما سبب بروز اين بيماري در مزارع اردبيل مي شود، گفت: 
»افت محسوس دما همراه با بارندگي هاي متناوب در روزهاي اخير و 
مساعد شدن شرايط جوي، شيوع بيماري سفيدك دروغي سيب زميني 

را منجر شده است.«
آذرمي با توصيه به كشاورزان براي آگاه شدن سريع تر از وضعيت مزارع 
خود افزود: »كش��اورزان سيب زميني كار اس��تان اردبيل بايد آمادگي 
الزم را براي مبارزه احتمالي با اين بيماري داشته باشند. كشاورزان و 
بهره برداران بايد به طور مرتب از مزارع خود بازديد و وضعيت آلودگي و 
پيشرفت بيماري را رديابي و در صورت شيوع بيماري با سموم مناسب 
نظير رزاالكسيل، اكويش��ن پرو، اگريفوس مزارع را به موقع سمپاشي 

كنند.«
  كشاورزان نيازمند علوم روز

يكي از راه هاي محافظت از مزارع در مقابل هجوم آفات، ارتباط نزديك 
كشاورزان با كارشناسان اين حوزه است. به خصوص اينكه در حال حاضر 
كشاورزي اكثر استان هاي ايران به صورت سنتي انجام مي شود و فعاالن 

اين عرصه از علوم روز مطلع نيستند. 
در همين رابطه مدير حفظ نباتات س��ازمان جهاد كش��اورزي استان 
اردبيل هم با بيان اينكه كش��اورزان بايد ارتباط مس��تقيم و مؤثري را 
با كارشناسان كشاورزي داشته باش��ند، گفت: »مشاوران كشاورزي و 
كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي براي ارائه مشاوره هاي فني به طور 

شبانه روزي با كشاورزان در ارتباط هستند.«
آذرمي ب��ا تأكيد بر اينكه اس��تان اردبي��ل با توليد ح��دود 20 درصد 
س��يب زميني كش��ور، مهم ترين قطب توليد اين محص��ول در ايران 
محسوب مي شود، بيان كرد: »س��يب زميني توليد شده در اين استان 
از لحاظ كيفيت، درصد ماده خشك، وجود كمترين ميزان باقي مانده 
سموم و كود در جايگاه برتر كش��ور قرار دارد و از نظر كيفيت و كميت 

قابل رقابت با سيب زميني توليدي كشورهاي اروپايي است.«

سجاد مرسلي حوريه ملكي

 گلستان: مدير بنياد مس��كن انقالب اسالمي شهرستان بندرگز از 
آغاز عمليات اجرايي پروژه بهسازي بافت روستاي بنفش تپه با رويكرد 

گردشگري با اعتبار ۴/5ميليارد تومان خبرداد. 
رضا حس��يني با بيان اينكه اين پروژه از اعتبارات سفر رياست محترم 
جمهوري تأمين شده، افزود: در سنوات گذشته نيز 1/5 ميليارد تومان 

براي اجراي اين پروژه هزينه شده است. 
احداث كانال به ط��ول ۷0 متر، اجراي 12هزار متر مربع كفس��ازي و  
اجراي 2 هزار متر مربع جداره س��ازي از جمله اقدامات بنياد مس��كن 

استان در اين روستاي هدف گردشگري است.
  كرمان: رضا رضايي مديركل آموزش و پرورش اس��تان كرمان در 
حاشيه بازديد از مدارس آسيب ديده از سيل در شهرستان رفسنجان 
گفت: 1۸ مدرسه در قالب 11۹ كالس درس از سيل اخير در رفسنجان 

آسيب ديدند.
  اصفهان: مديركل انتقال خون اصفه��ان گفت: در برخي مناطق و 
روستاهاي استان امكان خون گيري وجود ندارد و راه اندازي اتوبوس هاي 

سيار مي تواند خألهاي موجود در اين زمينه را برطرف كند. 
علي فتوحي اف��زود: از خيرين براي تجهيز و راه ان��دازي اتوبوس هاي 
س��يار خون گيري دعوت به مش��اركت مي كنيم، چراكه اين اداره كل 
به تنهايي توان مالي تجهيز اتوبوس هاي سيار را ندارد، در حالي  كه به 

اين اتوبوس ها نياز داريم. 
 همدان: مديركل امور مالياتي همدان با بيان اينكه در سال گذشته 
افزون بر 1۶۷ ميليارد تومان در سطح استان ماليات وصول شد، گفت: 
هدف گذاري امسال مالياتي اس��تان همدان 2۴00 ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده است.  وجيه اله ذكوري افزود: از ابتداي سال تاكنون در 
استان همدان 10۹ هزار اظهارنامه در بخش مشاغل دريافت شده كه 
از اين تعداد اظهارنامه حدود ۸0 هزار مورد براساس توافق تبصره 100 

و 2۹ هزار مورد اظهارنامه عادي بوده است. 
  خراسان رضوي: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب مشهد گفت: 
در سال جاري شناسايي، جمع آوري و تعيين تكليف ۸ هزار انشعابات و 
مصارف غير مجاز در دستور كار اين شركت قرار گرفته است.  حسين 
اس��ماعيليان افزود: در چهار ماه ابتداي امسال بيش از 2500 انشعاب 
و مصرف غير مجاز شناسايي و تعداد 2200 مورد تعيين تكليف شده  

است. 
 يزد: رضا ابه��ت مديركل بهزيس��تي يزد گف��ت: ب��رآورد اوليه از 
خسارت هاي سيل به خانه هاي مددجويان كل استان به ۳00 ميليارد 
ريال مي رسد كه بايد اعتبارات آن از محل استانداري و اعتبارات ملي 

تأمين شود. 

اجراي طرح ملي ماه مهربان در شهرستان تويسركان
   همدان طرح ملي م�اه مهربان ب�ا هدف كمك ب�ه بچه ه�اي نيازمند در 

شهرستان تويسركان اجرا مي شود. 
سرپرست هالل احمر شهرستان تويسركان گفت: طرح ملي مهربان مهر با هدف كمك به كودكان 
نيازمند كه توانايي خريد اقالم نوشت افزار، تحصيلي و بهداشتي را ندارند با مشاركت خيرين، اعضاي 

جوانان و داوطلبان در اين شهرس��تان اجرا 
مي ش��ود.  مريم زبده با بي��ان اينكه اهميت 
حمايت از س��المت دانش آم��وزان با هدف 
مشاركت خيرين و داوطلبان به عنوان يكي 
از اهداف اين طرح اس��ت، اف��زود: در اجراي 
طرح مهر مهربان تاكنون طبق بازديد ميداني 
توس��ط اعضاي جوان��ان و خانه ه��اي هالل 
س��ه نقطه مورد هدف در س��طح شهرستان 
شناسايي شده است.  وي ادامه داد: افزايش 

حمايت از دانش آم��وزان محروم با بهره گيري از مس��ئوليت اجتماعي ش��ركت ها و ترويج فرهنگ 
نيكوكاري در ميان اعضا و داوطلبان س��ازمان جوانان از اهداف اجراي اين طرح است.  اين مسئول 
گفت: پس از شناسايي كامل تعداد دانش آموزاني كه مشمول طرح ملي ماه مهربان مي شوند، اقالم 

مورد نياز آنها تهيه و تا قبل از باز گشايي مدارس در اختيارشان قرار مي گيرد. 

توزيع 15 هزار بسته معيشتي به همت سپاه الغدير يزد
   يزد سپاه الغدير يزد توزيع 1۵ هزار بسته معيشتي بين سيل زدگان اين 

استان توزيع كرد. 
فرمانده س��پاه الغدير يزد با تأكيد بر اينكه نيروهاي بس��يج و س��پاه از هيچ تالش��ي براي كمك 
به س��يل زدگان اس��تان دريغ نخواهند كرد، گفت: نيروهاي جهادي، بس��يجي و سپاهي يزد به 

صورت ش��بانه روزي آماده خدمت رس��اني 
به مردم سيل زده هس��تند.  سردار حسين 
زارع كمالي با اش��اره به اينك��ه تاكنون 15 
هزار بس��ته معيش��تي بين مردم سيل زده 
استان توزيع شده است، افزود: اين بسته ها 
شامل اقالم اساسي براي رفع نيازهاي اوليه 
سيل زدگان است.  وي ادامه داد: عالوه برآن 
به همين تعداد از اين اقالم ظرف يك هفته 
آينده دوباره توزيع خواهد شد.  اين مسئول 

نظامي گفت: گروه هاي جه��ادي در زمينه هاي مختلف از جمله آوارب��رداري، تخليه منازل بافت 
فرسوده، كمك به تخليه آب از زيرگذرها، شست و شوي فرش خانه هاي سيل زدگان، شست وشوي 
خيابان، خدمات پزش��كي و روانپزش��كي و توزيع بسته هاي معيش��تي در حال خدمت رساني به 

سيل زدگان هستند. 

البرز نمايشگاه عاشورا و مهدويت را 
در بين الحرمين برپا مي كند

۳ هزار خدمت درماني و دارويي رايگان
گروه هاي جهادي به نيازمندان در مشهد

نمايشگاه تجسمي-     البرز
معرفتي عاش�ورا و 
مهدوي�ت هجدهم مح�رم در بين الحرمين 

كربال افتتاح مي شود. 
مدير مجتمع بين المللي مهديون كرج با بيان اينكه 
نمايشگاه تجسمي- معرفتي عاشورا و مهدويت 
هجدهم محرم در بين الحرمين كربال افتتاح و تا 
پايان محرم ادامه دارد، گفت: كارشناسان مختلف 
ايران و ديگر كش��ورها در اين نمايشگاه حاضر و 
توضيحات به چهار زبان رسمي دنيا عرضه خواهد 
شد.  محمود شفيق با اش��اره به اينكه از سال ۸۹ 
نمايش��گاه ماكت عاش��ورايي را در مجتمع آغاز 
كرديم كه س��ال به سال گس��ترش يافت. افزود: 
اين مجتمع به صورت خودجوش و مردمي اداره 
مي ش��ود و از س��ال ۸۸ رويكرد اين مجموعه از 
مراسم ها به س��مت معرفتي و شناختي در قالب 
هنري و تجس��مي تغيير يافته اس��ت.  وي ادامه 
داد: از سال ۹۴ اولين نمايشگاه تخصصي عاشورا 
و واقعه كربال را در بين الحرمين در مساحت 500 
متر برگزار كرديم كه به خوبي استقبال شد و مورد 
توجه توليت حرم امام حس��ين)ع( قرار گرفت.  

اين مس��ئول فرهنگي گفت: در سال ۹5 فضاي 
نمايشگاه و امكانات دو برابر شد اما به دليل اينكه 
بسياري از تجهيزات را خودمان ساختيم حدود 
200 ميليون تومان بدهي داش��تيم.  ش��فيق با 
اشاره به اينكه به دليل مش��كالت مالي دو سال 
نتوانستيم نمايشگاه برگزار كنيم، افزود: در سال 
۹۸ نمايشگاهي با خالقيت بيشتر برگزار كرديم كه 
مورد توجه توليت حرمين قرار گرفت و سفارشاتي 
براي نمايشگاهي بعدي دادند، ولي با وجود كرونا 
وقفه دو س��اله اي ايجاد ش��د.  وي ادامه داد: در 
دو سال گذشته مشغول س��اخت و آماده سازي 
نمايشگاه امام زمان شناسي بوديم و در كنار آن 
نقاش��ي زندگينامه حضرت عباس)ع( در قالب 
نقاشي قهوه خانه اي در 2۶ پرده كار شد كه امسال 
در نمايشگاه عاشورايي در بين الحرمين رونمايي 
مي شود.  مدير مجتمع بين المللي مهديون گفت: 
پرده زندگينامه حض��رت علي اكبر)ع(، حضرت 
ام البنين)س( و نمايش��گاه امام زمان  شناسي با 
نام انديشه كده ندبه و برپايي ماكت عاشورايي از 
جمله مواردي است كه در اين نمايشگاه به نمايش 

گذاشته مي شود. 

   خراسان رضوي گ�روه جه�ادي 
صراط الحميد ۳ 
هزار خدمت درمان�ي و داروي�ي رايگان به 
اقشار محروم و كم برخوردار در حاشيه شهر 

مشهد ارائه كرد. 
مس��ئول قرارگاه جه��ادي صراط الحميد با بيان 
اينكه اين اردوی پزش��كی چهارمين برنامه سال 
1۴01 است، گفت: اردوي اول امسال در روستاي 
اوندر كوه س��رخ و اردو هاي دوم، س��وم و چهارم 
هم در مناطق ده غيبي، كالته برفي شهيد باهنر 
مشهد انجام شده و در نظر داريم تا به مدت يك 
س��ال منطقه ش��هيد باهنر را با همكاري بنياد 
علوي به طور كامل پوش��ش دهيم.  دكتر جواد 
دادگر اف��زود: در ه��ر برنامه اين گ��روه جهادي 
۳ هزار خدمت درمان��ي و دارويي راي��گان ارائه 
مي ش��ود و ب��راي اردوي فعلي ه��م پيش بيني 
1۸50 خدم��ت دندانپزش��كي، ۳00 خدم��ت 
مامايي، 500 تحويل دارو، 500 خدمت پزشكي 
و 200 خدمت فيزيوتراپي ب��راي ۴0 نفر در بازه 
زمان پن��ج روزه به همراه غربالگ��ري قندخون و 
فش��ارخون تمامي مراجعه كنندگان شده است.  

وي با تأكي��د بر اينك��ه در حوزه دندانپزش��كي 
خدمات ترميمي، جراحي، كش��يدن، پر كردن 
و جرم گيري را داري��م و در كنار آن آموزش هاي 
بهداشتي و مراقبت هاي پيشگيرانه دهان و دنان 
را براي تمام��ي گروه ها به ويژه ك��ودكان داريم، 
ادامه داد: به مراجعه كنندگان در بخش خدمات 
دندانپزشكي به جز انجام اقدامات درماني و ارائه 
توضيحات آموزشي و بهداشتي، اهداي مسواك، 
خميردندان، نخ دندان، فلورايد و دهان ش��ويه را 
داريم تا اين خدمات در طوالني مدت اثرگذار باشد.  
مسئول قرارگاه جهادي صراط الحميد با اشاره به 
اينكه جهادگران متشكل از سه گروه دانشجويان 
عمومي، رزيدنت ها و اس��اتيد و فارغ التحصيالن 
هس��تند، گفت: از مجموع ۴00 نيروي جهادي 
فعال در اين طرح بين 50 تا 100 نفر در هر گروه 
تخصصي حض��ور دارند كه بيش��ترين تعداد در 
گروه دندانپزشكي هستند.  دادگر افزود: خدمات 
درماني گروه جه��ادي صراط الحميد به تمامي 
گروه هاي سني ارائه مي شود و كوچك ترين فرد 
دريافت كننده اين خدمات پنج ساله و بزرگ ترين 

آن ۷0 ساله بوده است. 

   گلستان بزرگ ترين قفس 
متحرك دريايي با 
قابليت پرورش ۳0 تن ماه�ي در هر دوره، به  
زودي در بن�در اميرآب�اد ب�ه آب انداخت�ه 

مي شود. 
مديركل شيالت گلستان با اشاره به اينكه توسعه 
پرورش ماهيان در قفس يكي از اقداماتي است كه 
بايد در دوره جديد مديريت شيالت استان توسعه 
پيدا كند، گف��ت: به همين منظ��ور بزرگ ترين 
قفس متحرك دريايي با قابليت پرورش ۳0 تن 
ماهي در ه��ر دوره، در بندر اميرآباد گلس��تان و 
در سواحل شهرستان گميش��ان به زودي به آب 
انداخته خواهد شد.  اس��ماعيل جباري با تأكيد 
بر اينكه اي��ن قفس كه به دلي��ل حجيم بودن و 
محدوديت هاي مكاني اس��تان  گلستان در بندر 
اميرآباد ساخته شد، افزود: اين بزرگ ترين قفس 

متحرك دريايي به قطر ۳0 متر و مساحت بيش 
از ۷00 مترمرب��ع با ارتفاع ۶/5 مت��ر و هزينه اي 
بالغ بر ۳0 ميليارد ريال توسط بخش خصوصي 

ساخته شده اس��ت.  وي ادامه داد: از مشخصات 
ديگر اين سازه يك راهرو به عرض 1/1 متر و يك 
اتاق به مساحت 10 متر مربع در باالترين نقطه 

قفس مي باشد كه با نصب ۳۶ پايه در بستر دريا 
فرو رفته و با سه لنگر به طور كامل مهار مي شود.  
اين مسئول تصريح كرد: مقرر است اين قفس در 
كمترين زمان ممكن از محيط عملياتي حوضچه 
بندراميرآباد به مقصد اصلي و نقطه بهره برداري 

خود در سواحل گميشان منتقل شود. 
جباري با اش��اره به اينكه يك��ي از ظرفيت هاي 
منحصر به فرد استان گلستان سواحل كم عمق 
مي باشد، ادامه داد: اين ظرفيت شرايط مناسبي 
را براي طرح پرورش ماه��ي در دريا مهيا كرده 
است.  وي با بيان اينكه قطعاً با توسعه اين طرح 
رونق توليد آبزيان را در اس��تان و كش��ور شاهد 
خواهيم بود، گفت: در حال حاضر ۶۹ قفس و پن 
در آب هاي گلستان استقرار يافته كه پيش بيني 
مي گردد با استفاده از اين طرح امسال ۴00 تن 

ماهي در استان توليد شود. 

بندراميرآبادصاحببزرگترينقفسمتحركدرياييكشورميشود

راه اندازي ۲5۰ اقامتگاه بوم گردي جديد در سمنان
    سمنان با هدف حمايت، ايجاد و توسعه ۲۵0 اقامتگاه بوم گردي جديد در 

استان سمنان راه اندازي مي شود. 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي سمنان با اشاره به راه اندازي 250 اقامتگاه بوم گردي جديد 

دراستان گفت: به همين منظور تفاهمنامه اي با هدف 
توانمندس��ازي جوامع روستايي و عش��ايري، ايجاد 
فرصت هاي كسب و كار جديد و افزايش روند مهاجرت 
معكوس از نقاط شهري به روستاها با اداره كل كميته 
امداد امام خميني )ره( استان منعقد شد.  امير كرم زاده 
افزود: احيا، آموزش و توليد صنايع دس��تي در نقاط 
روس��تايي با هدف حضور گردشگران و رونق توليد و 
اش��تغال، تأمين زيرس��اخت هاي الزم براي معرفي 

قابليت هاي گردشگري روستايي و عشايري و ارتقا و رونق گردش��گري از ديگر اهداف امضاي اين تفاهمنامه 
مشترك است.  علي بحيرايي، مديركل كميته امداد امام  خميني )ره( سمنان نيز گفت: پشتيباني فني و آموزشي 
به مددجويان در اجراي طرح اشتغال بوم گردي و تقويت و توسعه گردشگري، پرداخت تسهيالت اشتغالزايي 

براي انجام فعاليت هاي بوم گردي و ...  از جمله تعهدات كميته امداد در اين تفاهمنامه است. 

كودكان كار در اردبيل ساماندهي شدند
   اردبيل ۳۲۷ كودك كار و خياباني در اس�تان اردبيل با هدف ساماندهي 

شناسايي شدند. 
معاون امور اجتماعي بهزيس��تي اس��تان اردبيل با بيان اينكه كودكان كار عمدتاً به دليل مشكالت 
مالي خانواده هاي خ��ود در مكان هاي مختلف و 
در معرض ديد اقدام ب��ه فعاليت هاي متعددي 
مي كنند، گفت: حمايت نهادهاي انقالبي سعي 
بر اين اس��ت تا به خانواده هاي آنها كمك شده 
و دغدغه ك��ودكان كار از بابت مش��كالت مالي 

خانواده هايشان برطرف شود. 
خس��رو اميدوار افزود: به همين منظور ۳2۷ 
كودك كار و خياباني در شناسايي و اطالعات 
آنها مورد پايش و رصد قرار گرفت.  وي ادامه داد: بهزيستي در قالب سامانه حامي سعي مي كند 
تا حمايت هاي مد نظر را از اين خانواده ها در كنار كميته امداد انجام دهد كه با ابالغ آيين نامه 
ساماندهي كودكان كار و خياباني سعي كرديم تا ايجاد اشتغال براي سرپرستان اين كودكان 

كار را انجام دهيم. 

 راه اندازي 6 كارگاه مهارت آموزي
 در زندان ماهشهر

ش�ش كارگاه جديد مهارت آموزي در زندان بندر ماهش�هر 
راه اندازي شد. 

به مناس��بت هفته ملي مهارت و آموزش فني و حرفه اي، ش��ش 
كارگاه جديد مهارت آموزي در زندان بندر ماهشهر راه اندازي شد.  
اين كارگاه ها در رشته هاي چرم دوزي و كيف دوزي، تسبيح سازي، 
خياطي مردانه، قاليبافي و تولي��دي پارچه و با همكاري و تعامل 
مركز آموزش فني و حرفه اي و اداره زندان هاي شهرستان ماهشهر 
راه اندازي شده اند.  در سال گذشته حدود 2۴0 نفر از مددجويان 
در زندان ماهشهر در رشته مختلف مهارت هاي موردنياز بازار كار را 
فرا گرفتند.  ايجاد كارگاه هاي مهارت آموزي در جوار زندان ها، شعار 
هر زنداني يك مهارت و در نهايت موجب تحقق اشتغال مددجويان 
مي شود.  از آنجا كه يكي از موضوعاتي كه موجب مي شود زندانيان 
دوباره به زندان بازگردند، نداش��تن تخصص براي اشتغال است 
موضوعي كه موجب شده درحال حاضر ايجاد كارگاه هاي مهارت 

آموزي در دستور كار مسئوالن زندان قرار بگيرد. 

 توزيع 58۰ تن گوشت و مرغ
 بين هيئت هاي مذهبي در قم 

۵80 تن گوشت و مرغ س�هميه ای با هدف كمك به نذورات 
هيئت هاي مذهبي در استان قم اختصاص پيدا كرد. 

مدير پشتيباني امور دام جهاد كش��اورزي قم، با اشاره به اينكه 
سهميه گوشت و مرغ منجمد از تهران براي هر استان مشخص 
و ارس��ال مي ش��ود، گفت: به همين منظور مقدار 500 تن مرغ 
منجمد و ۸0 تن گوش��ت قرمز به عنوان س��هميه به استان قم 

تخصيص يافت. 
مس��عود فرجي افزود: هيئات مذهبي مي توانند اين س��هميه ها 
را به قيمت مصوب تهيه و در اطعام مجالس عزاداراي اباعبداهلل 

الحسين)ع( مورد استفاده قرار دهند. 
وي ادامه داد: قيمت مصوب ش��ده براي هر كيل��و مرغ منجمد 
۴5هزار تومان و براي هر كيلو گوشت قرمز 110 هزار تومان است.  
اين مسئول خاطرنشان كرد: كشش بازار موجب شده است تا مرغ 
گرم به قيمت كمتر از مرغ منجمد توزيع شده و مصرف كنندگان 

نيز از آن استقبال بيشتري  كنند. 

 ۲5 واحد توليدي  راكد  لرستان
راه اندازي شد

۲۵ واحد صنعتي راكد استان لرستان با رفع موانع دوباره به 
چرخه توليد بازگشت. 

مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي لرس��تان گفت: ب��ا انجام 
برنامه ريزي 25 واحد صنعتي راكد استان دوباره راه اندازي شد.  بختيار 
رازاني افزود: راه اندازي مج��دد واحدهاي راكد قابل احيا در س��طح 
شهرك هاي صنعتي مبناي كار قرار گرفته كه به همين منظور احصاي 
آخرين وضعيت واحدهاي صنعتي غيرفعال و قابل احيا از برنامه هاي 
اصلي اين شركت در سال جاري محسوب مي شود.  وي تصريح كرد: از 
ابتداي سال تاكنون چهار واحد توليدي صنايع شيميايي راكد به چرخه 
توليد بازگشته اند.  اين مس��ئول ادامه داد: اين در حاليست كه سال 
گذشته ۳1 واحد توليدي صنايع غذايي، كاني غيرفلزي و شيميايي 
مجدداً در مدار توليد قرار گرفتند.  رازاني گفت: همچنين 22۷ واحد 
با ظرفيت 50 درصد و ۶۷ واحد نيز با ظرفيت بيشتر از 50 درصد در 
حال فعاليت  هستند كه برنامه افزايش ظرفيت  توليد براي اين دو گروه 

از واحدها در اولويت هاي تعيين شده به اجرا درمي آيد. 

   لرستان   قم     خوزستان


